
ــــوََكَذِلَك فـَتَـنا بـَْعَضهُ (  ُقولوْا َأَهُؤالء َمن اللُه َعَلْيِهم من بـَْيِنَنا أَلَْيَس اللُه بَِأْعلَ ــ ْعٍض ليـَ   ) . )53َم بِالشاِكرِيَن (ـــــم بِبـَ
  ] . 53[ األنعام : 

 ----------  
  ختربنا وامتحنا بعضهم ببعض .أي : ابتلينا وا) وََكَذِلَك فـَتَـنا بـَْعَضُهْم ِببـَْعٍض ( 
  . يعين : الشريف بالوضيع ، والعريب باملوىل ، والغين بالفقري ♦


يٱ َوھُ�َ كما قال تعاىل يف آخر سورة األنعام ( َِّ�  ۡ��َُ��َ�َ  
ٓ �َ�ۡ  َوَر�َ�َ  ضِ رۡ ۡ�َ ٱ ِ��َ َ��َٰ ۡ��ُ�َ  ۡ�َ� َر�2ََّ  إِنَّ  ُ��ۗۡ َءا,َ+ٰ  َ*(ٓ  ِ�) �َُ�ُ'�ۡ �ِّ%َ$ۡ  #ٖ َدَر�َٰ  !ٖ �َ�ۡ  قَ 

ِ<% �ََ=>ُ�رٞ  ۥَوإ8َّ9ُِ  7�َِ(بِ �ۡ ٱ �34ِ5َُ    ) .� رَّ

ُقوُلوا َأَهُؤالءِ (    الضعفاء الذين ال مكانة هلم ، وال مال ، وال جاه .)  لِيـَ
ية والسبق إىل اإلسالم من أي : ليقول األشراف واألغنياء أهؤالء الضعفاء والفقراء مّن اهللا عليهم باهلدا) َمن اللُه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا  (

  دوننا ! قالوا : ذلك إنكاراً واستهزاء .
كان غالب من اتبعه يف أول البعثة ، ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد واإلماء ،   εوذلك أن رسول اهللا  قال ابن كثير : ♦

) وكما قال هرقل ملك  ِإال الِذيَن ُهْم َأرَاِذلَُنا بَاِدَي الرْأيِ  َوَما نـَرَاَك اتـبـََعكَ ومل يتبعه من األشراف إال قليل كما قال قوم نوح لنوح (
هم  شرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ، فقال :ه : اتبعه ضعفاء الناس أو أالروم أليب سفيان حني سأله عن تلك املسائل فقال ل

يعذبون من يقدرون عليه منهم ، وكانوا يقولون أتباع الرسل ، والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون مبن آمن من ضعفائهم ، و 
ويدعنا كما  –لو كان ما صاروا إليه إليه خريًا  -أي : ما كان اهللا ليهدي هؤالء إىل اخلري )َأَهُؤالِء َمن اللُه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا (

  ) . َلْو َكاَن َخْرياً َما َسبَـُقونَا إِلَْيهِ قالوا ( 
الء املؤمنني باملشركني هو ما يلقون منهم من األذى ، وابتالء املشركني باملؤمنني هو أن يرى الرجل الشريف فابت قال ابن عطية : ♦

من املشركني قومًا ال شرف هلم قد عظمهم هذا الدين وجعل هلم عند نبيه قدرًا ومنزلة ، واإلشارة بذلك إىل ما ذكر من طلبهم 
  . أن يطرد الضعفة

ملا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ضعفاء الناس ، ولذلك  تعاىل احلكمة بأن أكثر أتباع الرسول أجرى اهللا:  قال الشنقيطي ♦
  ل .هم أتباع الرسأأشرف الناس يتبعونه ، أم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم. قال : :  ρعن نبينا 

إن أهل املكانة والشرف واجلاه يقولون : لو  فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعاىل أشار إىل أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض ، ف
وكذلك فـَتَـنا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض ليقولوا أهؤالء َمن ( كان يف هذا الدين خري ملا سبقنا إليه هؤالء ، ألنا أحق منهم بكل خري كما قال هنا 

دوم ، زعمًا منهم أم أحق باخلري منهم ، وقد رد اهللا قوهلم  آلية إنكاراً منهم أن مين اهللا على هؤالء الضعفاء) اهللا َعَلْيِهم من بـَْيِنَنآ 
َوقَاَل الذين َكَفُروْا لِلِذيَن آَمُنوْا َلْو َكاَن َخْريًا ما  (وقد أوضح هذا املعىن يف آيات أخر كقوله تعاىل ) أَلَْيَس اُهللا ِبَأْعَلَم  (هنا بقوله 

ُهْم ِبِه ِمن ماٍل َوبَِنَني نَُسارُِع َهلُْم ِيف اخلريات َبل ال َيْشُعُروَن ( وقوله ، اآلية )َسبـَُقونَآ ِإلَْيِه َوِإْذ ملَْ  َا منُِد إىل غري ذلك من )َأَحيَْسُبوَن أَمن ،
  اآليات. 

يعطيه اهللا لألغنياء من  فاألغنياء غالبًا يبتلون بالفقراء ويفتنون مبا يعطيه اهللا للفقراء من الدين واإلميان ، والفقراء غالبًا يبتلون مبا ♦
الدنيا ، فيقول الفقراء : كيف أعطَي هؤالء الغىن والدنيا وحنن خري منهم ومل نعطها ؟ حيسدوم على غناهم ، كما أن األغنياء 

  يقولون : كيف يكون هؤالء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا وحنن خري منهم .



َنًة أََتْصِربُوَن وََكاَن َربَك تاج إىل صرب ، وأن هللا حكمة كما قال (وقد أخرب اهللا تعاىل أن هذا االبتالء حي ♦ َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ
  )  َبِصرياً 

  فقال تعاىل رداً عليهم :
قهم ويهديهم سبل السالم ، أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقواهلم وأفعاهلم وضمائرهم ، فيوف)  أَلَْيَس اللُه ِبَأْعَلَم بِالشاِكرِينَ ( 

  وخيرجهم من الظلمات إىل النور ، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً .
  ويف احلديث ( إن اهللا ال ينظر 

 َمِصريُ ِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيل الْ )  ومن العبد لربه (َ  ِإن َربـَنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ وسبقت مباحث الشكر ، وأنه يكون من اهللا للعبد ( ♦
  ) . إِنهُ َكاَن َعْبداً َشُكوراً ) ( 
  الفوائد :

  أن الدنيا دار ابتالء واختبار .- 1
  على اإلنسان أن يعلم أن ما يكون بالدنيا من فقر أو مرض أو غريمها فهو ابتالء واختبار .- 2
  فضل الشكر هللا .- 3
ٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُكْم َعَلى نـَْفِسِه الرْحَمَة أَنُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُم تَاَب َوِإَذا َجاءَك الِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآيَاتَِنا فـَُقْل َسالَ ( 

  )54ِمن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فََأنُه َغُفوٌر رِحيٌم (
  ] . 54[ األنعام :  

 ----------  
  اختلف يف املراد ؤالء :) َوِإَذا َجاَءَك الِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآياتَِنا  (

  دهم وهم املستضعفون من املؤمنني .هم الذين اه اهللا عن طر فقيل : 
  وبه قال القرطيب ، وابن جزي ، والشوكاين ، والشنقيطي .

  : نزلت يف قوم أصابوا ذنوباً عظاماً ومل يرد عليهم ، فنزلت اآلية ، ورجحه الطربي .وقيل 
  لى عمومها .ومن املفسرين من محل اآلية ع

  كابن عطية ، والرازي ، وابن تيمية ، والقامسي ، والسعدي .
  وحجتهم عموم اللفظ .

  قال ابن عطية : وهي على هذا تعم مجيع املؤمنني دون أن تشري إىل فرقة .
  وقال الرازي : واألقرب من هذه األقاويل أن حتمل اآلية على عمومها .

  أكرمهم بالسالم عليهم ، تطييباً خلواطرهم وإكراماً هلم .أي : ف) فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم ( 
يراد م القوم الذين كان عرض طردهم فنهى اهللا عز وجل عن طردهم ، وشفع  )الذين  (قال مجهور املفسرين  :قال ابن عطية  ♦

  م .صلى اهللا عليه وسلم عليهم ويؤنسهذلك بأن أمر بأن يسلم النيب 
 : إن هذا السالم هو من جهة وقيل أِمَر بأن ُيسلم عليهم مبتدئًا إياهم بالسالم ، εأن النيب  : ) قيلْم َسالٌم َعَلْيكُ قوله تعاىل ( ♦

  اهللا ، أي : أبلغهم منا السالم ملا احتقرهم أعداء اهللا .



  وعلى الوجهني ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند اهللا تعاىل. قال القرطبي : ♦
لصاحلني واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم ؛ فإن يف ذلك غضب اهللا ، أي حلول عقابه مبن آذى ويستفاد من هذا احرتام ا: وقال 

  أحداً من أوليائه.
َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكل ، وقد قال تعاىل (ى نفسه إجياب فضل وإحسان وامتنان: أوجب ذلك علأي) َكَتَب رَبُكْم َعَلى نـَْفِسِه الرْحَمَة ( 

  رمحيت سبقت غضيب ) متفق عليه . ملا قضى اهللا اخلْلق: كتب يف كتابه فهو عنـده فوق العرش: إن(  ε) وقال  َشْيءٍ 
ه فهو جهالة عمداً كان أو أي : بسفاهة ، وهلذا أمجع الصحابة على أن كل ذنب عصَي اهللا ب)  أَنُه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءًا ِبَجَهاَلةٍ ( 

  باهللا وبقدره وعظمته . جهالً ، ألن من يعصي اهللا فهو جاهل
ذنب عليه بل هو  يؤاخذ وال السوء وهو جاهل غري عامل ال ة اليت هي ضد العلم ، ألن من يعملوليس املراد باجلهالة هنا اجلهال ♦

  معذور 
يق يف الصدر مسيت سيئة ألا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها عليه من اهلّم والض،  والسوء : السيئة ♦

َفَمْن يُرِِد اللُه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلِإلْسالِم واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل (
َا َيصعُد ِيف السَماءِ  قًا َحَرجًا َكَأمنُه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيُه َصْدرَُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ) وقال تعاىل ( َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلأََفَمْن َشرََح الل

 ِه فَـَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللوتسوؤه آجالً بعد موته ملعاقبته عليها إن مل يتب منها أو يتداركه اهللا بعفوه .ِه ِمْن َرب . (  
من بعد املعصية ، وذلك باإلقالع عن هذه املعصية ، والندم على فعلها أي : رجع عما كان عليه من املعاصي )  ثُم َتاَب ِمْن بـَْعِدهِ  (

، والعزم على عدم العودة إليها ، وأن تكون خالصة هللا تعاىل ، وأن تكون يف وقتها املناسب : قبل حضور املوت وبلوغ الروح احللقوم 
  ، وقبل طلوع الشمس من مغرا .

  توبة : هي الرجوع والعودة إىل اهللا واإلنابة إليه ، أي : الرجوع من املعصية إىل الطاعة .فال ♦
  ، وترك هذه املعصية والبعد عنها .أي : وأصلح عمله وأناب وأخلص هللا تعاىل يف املستقبل ) َوَأْصَلَح  (

  اسم من أمساء اهللا . )فَأَنُه َغُفوٌر ( 
  يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب .قال السعدي : الغفور : الذي مل 

  قال ابن القيم :
  وهو الغفور فلو أتى بقراا      من غري شرك بل من العصيان

  ألتاه بالغفران ملء قراا       سبحانه هو واسع الغفران .
بُوَك فَـُقْل َربُكْم ُذو َرْمحٍَة   وقال متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعاىل (َفِإْن َكذ ( ْمحَِةَك اْلَغُفوُر ُذو الرَوَرب) َواِسَعٍة ) ، وقال تعاىل

  ِيت َوِسَعْت ُكل َشْيٍء ) .محَ تعاىل ( ور 
قال ( يدين املؤمن  εواملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول اهللا 

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا  –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –ز وجل ع –يوم القيامة من ربه 
 ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال اهللا : سرتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم )

  رواه البخاري ومسلم .
  ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام . ومنه مسي املغفر



  ثار املرتتبة على معرفتنا ذا االسم :اآل ♦
  حمبة اهللا ومحده وشكره على رمحته لعباده وغفرانه لذنوم . أوًال :
لعبد فإن مغفرة اهللا ورمحته فتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن اهللا تعاىل واملسرفني على أنفسهم ، فهما عظمت ذنوب ا ثانيًا :

َصاِحلًا ُمث اْهَتَدى أعظم كما قال تعاىل ( إن ربك وسع ملغفرة ) ، وقد تكفل اهللا باملغفرة ملن تاب (َوِإين َلَغفاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل 
التائبني (ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال  ) ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن

  َصاِحلاً فَأُولَِئَك يـَُبدُل اللُه َسيَئاِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللُه َغُفوراً َرِحيماً ) .
ل سبحانه (َوِإين َلَغفاٌر : اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألا من أسباب احلصول على مغفرة اهللا للسيئات السالفة قا ثالثاً 

  ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً ُمث اْهَتَدى ) .
: إن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب ال يعين أن يسرف املسلم يف اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية اهللا تعاىل حبجة أن  رابعاً 

  .َكاَن ِلْألَواِبَني َغُفوراً)  إْن َتُكونُوا َصاِحلَِني فَِإنهُ ها وانتفاء موانعها قال سبحانه (ط، ألن املغفرة ال تكون إال بشرو هللا غفور رحيما
: سؤال اهللا عز وجل ذا االسم الكرمي مغفرة الذنوب ووقاية شرها ، ألنه سبحانه وحده الذي ميلك غفران الذنوب ، وال  خامساً 

  ميلك ذلك أحد سواه .
فس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعورام واالهتداء دي القرآن الكرمي الذي يأمر : جماهدة الن سادساً 

  بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة باحلسنة ، قال سبحانه يف وصف املتقني ( واْلَعاِفَني َعِن الناِس ) .
بُوَك فَـُقْل رَبُكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ ة هللا تعاىل ، كما قال تعاىل (اسم من أمساء اهللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسع)  رَِحيمٌ (  فَِإْن َكذ  (

  ) . َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكل َشْيءٍ وقال تعاىل (
  ورمحة اهللا تعاىل لعباده نوعان : ♦

  : رمحة عامة .األولى 
والعطايا ، وتصحيح أبدام ، وتسخري املخلوقات من نبات  وهي جلميع اخلالئق بإجيادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم

   .وحيوان ومجاد يف طعامهم وشرام ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركام ، وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى
  رمحة خاصة . الثانية :

ية والصراط املستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم اهللا يف الدنيا بتوفيقهم إىل اهلدا
وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة ويبارك هلم فيها ، وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب ، ويغفر هلم ذنوم ، ويكفرها 

وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني نة ، كما قال تعاىل (باملصائب ، ويرمحهم يف اآلخرة بالعفو عن سيئام والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجل
  ) . َرِحيماً 

  قال الشيخ ابن عثيمني : فهي رمحة إميانية دينية دنيوية .
، كما قال تعاىل إىل النورومن أعظم آثار رمحة اهللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجًا هلم من الظلمات  ♦

) َشْيٍء َوُهدًى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ و ) وقال تعاىل (َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َياناً ِلُكل   .)نـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
 ُقْل يَاومن رمحته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفري سيئام ، وفتح باب التوب هلم ، كما قال تعاىل ( ♦

ي نُوَب مجَِ َه يـَْغِفُر الذالل ِه ِإنِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تَـْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اللِحيمُ ِعَباِدَي الُه ُهَو اْلَغُفوُر الرعاً إِن . (  



وٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتْم َلَقْد َجاءَُكْم َرسُ ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة ، فقد مدح ا أشرف رسله فقال ( ♦
نـَُهمْ ( نيب الرمحة ) ومدح الصحابة بقوله ( ε) ، ومن أمسائه  َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ  ) ، وخص أبو بكر  ُرَمحَاُء بـَيـْ

  من بينهم بقوله ( أرحم أميت بأميت أبو بكر ) .
  ى معرفتنا بهذا االسم :اآلثار المرتبة عل ♦

حمبة اهللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة اهللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى ، وهذا  أوًال :
  يثمر جتريد احملبة هللا والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .

عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهللا وعدم اليأس من رمحة اهللا تعاىل ، فإن اهللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهللا  ثانيًا :
  وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

َلَقْد ا ، ومدح ا أشرف رسله فقال (اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اهللا تبارك وتعاىل ، وقد حض اهللا عباده على التخلق  ثالثاً :
أنه نيب الرمحة ، ومدح الصحابة  ε) ومن أمسائه  َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

  ) رواه أمحد .فيه (أرحم أميت أبو بكر εيف الرمحة بعد الرسل حيث قال  بقوله ( رمحاء بينهم ) وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري
  التعرض لرمحة اهللا بفعل أسباا . رابعاً :

  وإذا كان اهللا رحيماً فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال ا الرمحة : ♦
  رمحة الناس . أوًال :
  داود .( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو  εقال 

  من عباده الرمحاء ) متفق عليه . ( إمنا يرحم اهللا εوقال 
  ( والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) رواه أمحد . εوقال 
  اإلحسان . ثانياً :

  ) . ِإن َرْمحََت اللِه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل (
  . εطاعة الرسول  ثالثاً :

  ) َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ َوَأِطيُعوا الرُسوَل قال تعاىل (
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

  رجًال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري .  ( رحم اهللا εقال رسول اهللا 
 عيادة املريض . :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ) رواه مسلم . ( من عاد εقال رسول اهللا 
 األهل . إيقاظقيام الليل و  سادساً :

 وجهـها املاء ) رواه أبو داود . يقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح يفأرجـال قـام من الليل فصـلى و  ( رحـم اهللا εقال رسول اهللا 
 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليه . ( اللهم εقال رسول اهللا 



 جمالس الذكر . ثامناً :
 وغشيتهم الرمحة ) رواه مسلم . املالئكة قوم يذكرون اهللا إال حفتهم ( ال يقعد εقال رسول اهللا 

 اجللوس يف املسجد . تاسعاً :
 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) متفق عليه . مصاله ر للمصلي مادام يففاملالئكة تستغ ( إن εقال رسول اهللا 

 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :
  فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان . مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما ( رحم اهللا ε قال رسول اهللا

  اإلنصات للقرآن .الحادي عشر : 
  ) . َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل (
  . : إقامة الصالة وإيتاء الزكاة الثاني عشر

  ) . أَِقيُموا الصالَة َوآتُوا الزَكاَة َوَأِطيُعوا الرُسوَل َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل ( و 
  االستغفار . الثالث عشر :

  ) . َلْوال َتْستـَْغِفُروَن اللَه َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل (
  والتوبة واجبة على الفور . ♦

  فرض على الفور وال جيوز تأخريها ، ومىت أخرها عصى بالتأخري . املبادرة إىل التوبة من الذنب 
ومما يدل على وجوب املبادرة ا من هذه اآلية : أن التوبة ال تقبل عند حضور األجل ، واإلنسان ال يدري مىت حيضره أجله ، فاملوت 

  يأيت بغتة .
  :بعض عالمات التوبة املقبولة  ♦

  ا كان قبلها .: أن يكون بعد التوبة خرياً مم منها
  : أنه ال يزال اخلوف مصاحباً له ، ال يأمن مكر اهللا طرفة عني . ومنها
  : اخنالع قلبه ، وتقطعه ندماً وخوفاً .      ومنها

  ) .يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللِه تَـْوبًَة َنُصوحاً  وأمر اهللا بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعاىل (  ♦
  صح يف التوبة يتضمن ثالثة أشياء :النن القيم : قال اب

  األول : تعميم مجيع الذنوب واستغراقها ا حبيث ال تدع ذنباً إال تناولته .
  والثاين : إمجاع العزم والصدق بكليته عليها ، حبيث ال يبقى عنده تردد ، وال تلوم وال انتظار .

  لديه .       يف إخالصها ، ووقوعها حملض اخلوف من اهللا وخشيته ، والرغبة فيماوالثالث : ختليصها من الشوائب والِعَلل القادحة 
  اام التوبة : ♦

    : ضعف العزمية ، والتفات القلب إىل الذنب الفينة بعد الفينة ، وتذكر حالوة مواقعته . منها
  .ومنها : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب ، حىت كأنه قد أعطَي منشوراً باألمان 

  ومنها : مجود العني ، واستمرار الغفلة ، وأن ال يستحدث بعد التوبة أعماًال صاحلة مل تكن له قبل اخلطيئة .         
  هل يشرتط لصحة التوبة أن ال يعود إىل الذنب أبداً ، أم ليس ذلك بشرط ؟ ♦



  ترك معاودته .  ، والعزم على والندم عليهتوبة تتوقف على اإلقالع عن الذنب، ، وإمنا صحة الاألكثرون على أن ذلك ليس بشرط
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  ) . )55َسِبيُل اْلُمْجرِِميَن ( وََكَذِلَك نَفصُل اآليَاِت َولَِتْسَتِبينَ (  

  ] . 55[ األنعام : 
 ---------  

أي : وكما فصلنا يف هذه السورة الدالئل واحلجج على ضالالت املشركني ، كذلك نبني ونوّضح لكم )  وََكَذِلَك نـَُفصُل اْآلياتِ ( 
  أمور الدين .

  أي : ولتتضح وتظهر طريق ارمني ، فينكشف أمرهم وتستبني سبُلهم .)  َتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِمينَ َولَِتسْ  (
  .ارمني مجع جمرم ، واجلرمية : الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال  ♦
فْت منها سبيل املؤمنني ، ألن فإن قيل : ملاذا خص سبيل ارمني دون املؤمنني ؟ فاجلواب : أن سبيل ارمني إذا ُعرفْت عر  ♦

  األشياء تعرف بأضدادها ، وإذا عرف اإلنسان الشر عرف أن مقابله هو اخلري .
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